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Zapisnik 10. koresponden�ne seje sveta KS Lipovci,  
ki je bila med 22. in 23. 7. 2008 

 
Prisotni: Ema Mesari�, Janko Bezjak, Franc Baliga�, Alojz Sraka in Franc Cigan. 
Odsotni: Ivan Zajc (ni poslal mnenja, niti ni bil dosegljiv po telefonu). 
V vednost: županu Milanu Kermanu. 
 
Sejo je sklical, vodil in zapisal zapisnik Franc Cigan, kateri se odpoveduje nadomestilu oz. nagradi za 
pisanje tega zapisnika. 
 
Dnevni red:  

1. Plo�nik okrog spominskega parka Lipovci 

2. Popravek sklepa št. 227 

3. Pripravljalni odbor ob 100.-obletnici rojstva slikarja Karla Jakoba 

4. Obravnava prošnje Gasilske zveze Beltinci 

5. Obsekovanje drevja in vejevja na poljski cesti preko Dobla. 

 
Ad.1) 
 
Pri iskanju cenejše razli�ice izgradnje spominskega parka Lipovci (SPL), o �emer se je razpravljalo na 
14. redni seji, se predlaga izgradnja plo�nika okrog SPL v izvedbi betonskega tlakovanca – imitacija 
granitne kocke. Na ta na�in izveden plo�nik je 3,5 x cenejši od izvedbe plo�nika z granitnimi kockami. 
Sklep št. 230: (sprejet ve�insko, Ema ni oddala glasa) 
Plo�nik okrog spominskega parka Lipovci bo izvajalec namesto z granitnimi kockami izvedel z 
betonskimi tlakovanci – imitacija granitne kocke.  Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad.2) 
 
Ugotavljamo, da se v vaški garaži nahaja pocinkana mreža višine 4 m – idealna za ograjo ob igriš�u 
na mivki. Tako se popravljen sklep št. 227 glasi: 
Sklep št. 227:  
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: ob igriš�u za odbojko na mivki se vzdolž njive Alojza 
Srake v dolžini cca 14 metrov in višine 4,0 metra postavi mreža (ograja), s katero že 
razpolagamo - na kovinske opornike. Delo opravita javna delavca.  Ostali del ograja se postavi 
naknadno, ko bo izmerjena in zgrajena dovozna pot na gradbene parcele ob igriš�u na mivki. 
Zadolžena: Ivan Zajc in Janko Bezjak. 
 
Ad.3) 
Sklep št. 231:  
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: v pripravljalni odbor za pripravo scenarija ob 100.-
obletnici rojstva slikarja Karla Jakoba se imenujeta Franc Cigan in Alojz Sraka.  S scenarijem 
seznanjata in sodelujeta z županom ob�ine Beltinci. . 
 
Ad.4) 
Sklep št. 232:  
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: za promocijo KS Lipovci se Gasilski zvezi Ob�ine 
Beltinci ob 10. obletnici delovanja nakaže 100,00 EUR . Zadolžen: Franc Cigan. 
 
Ad.5) 
Sklep št. 233:  
Svet KS Lipovci soglasno sprejme sklep: pri CP MS se naro�i obsekovanje drevja in vejevja na 
poljski cesti preko Dobla proti Dokležovju. Za naro�ilo zadolžen: Franc Cigan, delo koordinira Ema 
Mesari�. Obsekano vejevje odložita javna delavca na rob cestnega sveta. Zadolžen: Janko Bezjak 
 
Podpredsednik sveta KS:               Lipovci, 26. 7. 2008                                      Predsednik sveta KS: 
   Franc Baliga�                                                                                                        Franc Cigan       
 


